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THÔNG BÁO  

V/v điều chỉnh dữ liệu đăng ký môn học HK1 (năm học 2017-2018) – ĐH Chính quy 

 Sau khi tổng hợp dữ liệu đăng ký môn học HK1 năm học 2017 - 2018, phòng Đào 

tạo (P.ĐT) thông báo đến tất cả sinh viên các khóa 10,11 (gia hạn) và các Khóa 12, 13, 14, 15, 

16,17 về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin đăng ký môn học như sau: 

1. Kiểm tra dữ liệu ĐKMH 

Sinh viên phải kiểm tra tất cả kết quả đăng ký môn học (ĐKMH) của HK1(17-18) 

thông qua tài khoản ĐKMH  tại trang web: 

myuel.uel.edu.vn \ đăng nhập bằng email \ Học vụ \ Đăng ký học phần. 

2. Điều chỉnh dữ liệu ĐKMH 

Sau khi kiểm tra kết quả đăng ký, sinh viên có thể thực hiện chuyển đổi lớp học lại/ 

cải thiện/ học vượt – học bù, bổ sung và hủy môn học đã đăng ký trên tài khoản ĐKMH. 

2.1 Phương thức thực hiện 

+ Chuyển lớp đăng ký hoặc hủy lớp đăng ký: 

Sinh viên phải kiểm tra thời khóa biểu (TKB) tổng hợp của HK1(17-18) để chuyển 

lớp đăng ký hoặc hủy đăng ký với các phân loại học lại, học vượt, học bù, cải thiện, Song 

bằng. 

+ Chuyển môn hoặc đăng ký bổ sung môn tự chọn:   

  Sinh viên đã đăng ký môn tự chọn thành công có thể chuyển môn, những sinh viên 

chưa kịp đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng bị hủy do môn tự chọn không được mở 

lớp ( danh sách đính kèm) cũng có thể đăng ký bổ sung môn tự chọn. 

+ Các trường hợp môn bắt buộc – dạng kế hoạch: 

  Sinh viên phải học đúng lớp của mình, không được tự ý chuyển lớp, ngoại trừ các 

môn sau: 

 -  Khóa 15: Tiếng Anh Thương mại 

 -  Khóa 16, 17: Tất cả các môn. 

2.2 Thời gian thực hiện 

                                                  Từ 28/8/2017 đến hết ngày 05/9/2017 

 

 



LƯU Ý:     

            +  Môn anh văn (TE…+ EN…): sinh viên không được học vượt hai cấp độ cùng 

lúc, và không được học bậc tiếp theo khi bậc trước chưa học (vd: chưa học EN03, 

không được đăng ký EN04).  

+   Sau thời hạn trên, SV không được điều chỉnh dữ liệu ĐKMH.  

+  Sinh viên lớp đại trà không được đăng ký học với lớp Chất lượng cao (CLC), Tài 

năng, CLC hoàn toàn bằng Tiếng Anh. 

+   Sinh viên các lớp CLC, Tài năng muốn đăng ký học với lớp thường thì phải đến trực 

tiếp P.ĐT đăng ký theo mẫu có sẵn ở P.ĐT (gặp C.Thùy). 

+   Các môn có điểm trễ thì SV phải đăng ký vào học kỳ sau hoặc đăng ký vào học kỳ 

hè, không được đăng ký bổ sung vào học kỳ đang diễn ra.  

+   Sinh viên muốn học vượt các môn như: báo cáo thực tập, chuyên đề/ khóa luận thì 

phải tích lũy đủ >=100 tín chỉ tích lũy (không tính anh văn, giáo dục thể chất, quốc 

phòng). 

+   Dự kiến ngày 08/9/2017 P.ĐT sẽ công bố kết quả điều chỉnh môn học. 

+   Thu tiền học phí:  sinh viên theo dõi thông báo của P.Kế hoạch- Tài chính. 

 
                                                    KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO  
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